
 به مناسبت هفته ملی دیابت 

 (9911آبان ماه  52-91)
های اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است. طی سال

بالغ  7154سال دنیا مبتال به دیابت بودند که تا سال  27تا  71میلیون نفر از مردم  574بیش از  7102تا پایان سال 

سال در جهان  05کودکان و نوجوانان کمتر از بار تعداد  برای اولین 7104سال میلیون نفر خواهند شد. در  907بر 

از مرز نیم میلیون نفر گذشت. در حال حاضر یک میلیون کودک و نوجوان کمتر  ،که مبتال به دیابت نوع یک هستند

د. دهنمیلیون نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست می 5سال مبتال به دیابت نوع یک هستند.  ساالنه  07از 

-اغلب آن ،ثرؤمیلیون نفر در جهان دچار اختالل تحمل گلوکز هستند که در صورت عدم مداخله م 277از طرف دیگر 

سال کشورمان مبتال به دیابت  74درصد جمعیت باالی  00در حال حاضر حداقل ها مبتال به دیابت خواهند شد. 

 درصد آنان از بیماری خود آگاه نیستند.  74هستند و حداقل 

های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، جمهوری اسالمی ایران ا توجه به اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریب

های متوقف نماید. همگام با ادغام برنامه مراقبت 0515متعهد گردیده است که سیر صعودی شیوع دیابت را تا سال 

زمینه اهمیت بیماری دیابت همزمان با روز جهانی دیابت های غیرواگیر، اطالع رسانی همگانی در ادغام یافته بیماری

کید بر اهمیت أدرباره بیماری دیابت و ت استانی های عزیزمان، انجام خواهد شد. امسال نیز به منظور آگاهی عموم هم

ی نامگذار آبان ماه به عنوان هفته ملی دیابت 74لغایت  07روزهای  ،های گذشتهاصالح شیوه زندگی، همانند سال

 با آموزش ضرورت دارد 7در رفع عوامل خطر قابل تغییر برای دیابت نوع  خانواده ها نقش مهمشده است و با توجه به 

  .باعث افزایش کیفیت زندگی خانواده ها شویم و ترویج فعالیت بدنی و تغذیه مناسب

  دو سال متوالیشعار روز جهانی دیابت برای به همین جهت 
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 باشد.ها به شرح ذیل میباشد. اسامی روزهای هفته و برنامهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر با همکاری  دانشگاه حوزه معاونتگروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر  ،در طول هفته ملی دیابت

و شبکه های  ارومیههایی را تدارک دیده است که در سطح شهر  ... فعالیتدیابت و  ، انجمنهای دانشگاه  معاونت

امید است با انجام تعامالت درون و برون برگزار خواهد شد.  بهداشت و درمان شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

.. گامی موثر در حفظ و ارتقای سالمت جامعه بویژه هم استانی های عزیز  بخشی   و ازجمله سازمان های مردم نهاد  و.

 برداشته شود.
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